VIII edycja Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020

PROJEKT
UMOWA NR ………../2018
zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy:
Gminą Kościelec, zwaną dalej „Zamawiającym”, z siedzibą przy ul. Turecka 7/3 w Kościelcu,
reprezentowaną przez:
Dariusza Ostrowskiego – Wójta Gminy Kościelec
przy kontrasygnacie – Beaty Wawrzyniak – Skarbnika Gminy
a
………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………., zwanym dalej „Wykonawca”
o następującej treści:
§1
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest oferta złożona w drodze zapytania ofertowego zgodnie z
Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Kościelec z dnia 1 grudnia 2016 roku.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu
poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ruszków Drugi”. Prace powinny być wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz ofertą wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że szczegółowy zakres prac jest bezsporny i że ustalił ten zakres na podstawie:
przedmiaru robót, dokumentacji projektowej, wizji lokalnej oraz własnej weryfikacji zakresu
rzeczowego.
3. Wykonawca oświadcza, że zakres robót określony w punkcie 1-2 nie budzi wątpliwości. Wykonawca
wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako
podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia
wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie
zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.
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§3
Strony zgodnie ustalają, że integralną część umowy stanowi:
1) Oferta wykonawcy.
§4
1. Termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy i zgłoszenia do odbioru ustala się nie
później niż do dnia 19 października 2018 roku.
§5
1. Materiały i urządzenia, z których będzie wykonany przedmiot umowy, powinny być nieużywane
i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonych w art.10 – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym
określonym w dokumentacji projektowej.
§6
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie
w formie ryczałtu i wynosi: …………………. zł brutto, słownie………………………………
2. Kwota określona w § 6 ust 1 zawiera wszystkie koszty ujęte w przedmiarze robót jak również
koszty nie ujęte w przedmiarze i dokumentacji projektowej, a niezbędne do realizacji zadania.
§7
1. Należność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie po odbiorze końcowym przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na wystawionej fakturze VAT w terminie 7 dni od
daty otrzymania oryginału faktury VAT.
§8
1. W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz
zwłoki związanej z usunięciem stwierdzonych wad i usterek po wyznaczonym terminie,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % liczony od kwoty
wynagrodzenia umownego netto określonego w §6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % sumy wynagrodzenia
określonego w §6 umowy.
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3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur za
wykonane roboty.
4. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją całości
wyrządzonej szkody przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy oraz opóźnienie w wykonaniu innych czynności
od których uzależnione jest podjęcie przez Wykonawcę robót w wysokości 0,5%
wynagrodzenia określonego w §6 umowy za każdy dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5%
wynagrodzenia określonego w §6 umowy za każdy dzień opóźnienia.
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w
wysokości 10% sumy wynagrodzenia określonego w §6 umowy.
§9
1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:
1) Odbiór końcowy przedmiotu umowy,
2) Odbiór pogwarancyjny.
2. Odbiór końcowy dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz przedstawiciela
użytkownika. Przedmiotem odbioru końcowego powinien być niewadliwie wykonany przedmiot
umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy przed odbiorem końcowym należy skompletowanie i
przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczególności:
1) Dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów
wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych
mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy.
4. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca powinien zawiadomić pisemnie
Zamawiającego.
5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 3 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
1) nadającej się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub
dokonać odbioru z wyznaczeniem terminu na usunięcie tych wad.
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:
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a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem
b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po r4az drugi
7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w
toku odbioru, a w szczególności:
1) oznaczenie miejsca sporządzenia
2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą
4) wymienienie

dokumentów

przygotowanych

przez

Wykonawcę

i

przekazanych

Zamawiającemu
5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi
6) wymianie ujawnionych wad
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu
usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze
9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
§10
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje
wykonane roboty oraz wbudowane materiały.
2. Termin gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
3. Termin, po którym wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi upływa w dniu
sporządzenia protokołu pogwarancyjnego przeglądu technicznego zakończonego wynikiem
pozytywnym.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu
gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.
§11
1. Zamawiający zobowiązuje się :
1) dostarczyć prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
2) przekazać dokumentację projektową w jednym egzemplarzu,
3) dokonać odbioru końcowego,
4) dokonać zapłaty za wykonane i odebrane prace będące przedmiotem niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zobowiązuje się:
1) zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt plac budowy dla potrzeb
prowadzonych robót budowlanych,
2) dostarczyć Zamawiającemu atesty i dokumenty gwarancyjne, przygotować oraz przekazać
Zamawiającemu dokumentację powykonawcza,
3) usuwać wszelkie wady i usterki stwierdzone podczas odbiorów w określonych przez strony
terminach, technicznie uzasadnionych i koniecznych do ich usunięcia,
4) pokryć koszty zużytej energii, wody oraz innych opłat publiczno – prawnych związanych z
wykonaniem inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy,
5) usunąć z placu budowy na swój koszt wszelkie materiały i odpady niebezpieczne zgodnie z
przepisami Ustawy o odpadach,
6) po zakończeniu prac – do uporządkowania zajętego terenu i zaplecza technicznego oraz
terenów przyległych.
§12
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego
lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia,
zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia,
b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie należy
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest
do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia
wykonanych robót.

§13
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1. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową rozpatrywane będą zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez
właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny.
§14
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§15
Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Zamawiającego swoich danych
osobowych. Jednocześnie Wykonawca ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
§16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

……………………………

………………………………….
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